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Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Κλείνουμε σύντομα έναν χρόνο λειτουργίας μας ως Τομέας
Απόδημου Ελληνισμού [μετά το 2ο Συνέδριο]. Θέλουμε με την
έναρξη του νέου έτους να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να
θέσουμε τις βάσεις για την αναβάθμιση της δουλειάς μας
μπροστά στις μεγάλες ευθύνες που επωμίζεται και πάλι το
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
Για τον λόγο αυτό σας στέλνουμε σειρά κειμένων που πρόσφατα
συζητήθηκαν στην ολομέλεια του Τομέα μας και αποτελούν έναν
μπούσουλα για την δραστηριότητά μας τον επόμενο χρόνο.
Θα βρείτε στα κείμενα αυτά έναν γενικό απολογισμό της
δουλειάς μας, μια εικόνα στατιστική της οργάνωσης [σήμερα και
χθες], πρόταση για τους ορίζοντές μας στα μεταναστευτικά
θέματα, πρόταση για πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΤΑΕ για
την Γερμανία [που στέλνεται ως βοήθημα και για
προγραμματισμό σε άλλες χώρες], εισήγηση για τον θεσμό του
ΣΑΕ [Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού] και εισήγηση για την
αντιμετώπιση και προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.
Οι εισηγήσεις αυτές ελπίζουμε να προβληματίσουνε, να
δημιουργήσουν το ερέθισμα για απαντήσεις ή προτάσεις σας. Θα
περιμένουμε και τον δικό σας αντίστοιχο προγραμματισμό.
Εχουμε την ελπίδα ότι η δουλειά όλων μας θα φέρει την
δημοκρατία και τον σοσιαλισμό στην πατρίδα μας το 1992.
Θέλω τέλος να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το
Νέο Ετος εκ μέρους ολόκληρου του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού.

Χρόνια Πολλά
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α] Στην διάρκεια του τελευταίου έτους ο ΤΑΕ είχε σαν βασικό στόχο 1) την
επανασύνδεση του Τομέα με τις οργανώσεις του εξωτερικού, μετά από μια περίοδο
απανω τώ ν εκλογικών αναμετρήσεων καθώς και εσωκομματικών διεργασιών
εν’όψη Συνεδρίου, 2) την καλύτερη πολιτική ενημέρωσή τους καθώς και γ) τον
σχηματισμό μιάς καλύτερης εικόνας, από πλευράς της Γραμματείας του Τομέα, της
συγκεκριμένης κατάστασης της οργάνωσης.
β] Επόμενο βήμα της π^οσπάθειάς μας ήταν να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες
εκκρεμότητες και προβλήματα, ιδιαίτερης οργανωτικής φύσης ώστε δυσλειτουργίες
που υπήρχαν είτε σε ότι αφορούσε τις οικονομικές υποχρεώσεις μας, είτε σε ότι
αφορούσε την συνοχή και λειτουργικότητα των οργανώσεων να ξεπεραστούν.
γ] Γενικότερος στόχος μας ήταν να δώσουμε έναν νέο προσανατολισμό στην
δραστηριότητά μας μετά την σημαντική εμπειρία της κυβερνητικής μας θητείας και
κομματικής μας ιστορίας των τελευταίων ετών.
Ο νέος αυτός προσανατολισμός επηρεάζεται επίσης και από τις σημαντικές
διεθνείς εξελίξεις. Η νέα πραγματικότητα της Ευρώπης, τα τεράστια κύματα των
μεταναστών, σε παγκόσμιο επίπεδο, και σε ότι αφορά την Ελλάδα, η νέα
προσφυγιά των Ποντίων και των Ελλήνων της Αλβανίας, η μετατροπή της χώρας
μας σε χώρα που φιλοξενεί ξένους μετανάστες, η κινητικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού που προβλέπεται με την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς, είναι
μερικά από τα προβλήματα που απαιτούν νέα προσέγγιση, θέσεις γύρω από τα
προβλήματα των μεταναστών.
δ] Σε αυτήν την νέα πραγματικότητα προστίθενται οι προκλήσεις των Βαλκανίων
και ο ρόλος του ελληνισμού της διασποράς στα εθνικά μας θέματα. Η προσφορά
του απόδημου ελληνισμού ήταν και είναι πάντα επίκαιρη. Ομως η έλλειψη σαφούς
ενημερώσης και συγκεκριμένων προτάσεων δράσης αφήνει ανεκμετάλλευτες τις
δυνατοτητές μας στη προβολή και υποστήριξη των εθνικών μας θεμάτων.
Σ τόχος μας για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω θεμάτων θα ήταν η
συνδιαμόρφωση με τις οργανώσεις του εξωτερικού ενός κοινού πλαισίου θέσεων
και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας θα είχε ως απότσκο και την ενδυνάμωση της
φωνής και την μαζικοποίηση των οργανώσεων μας στο εξωτερικό.

Για τους στόχους α] και β] έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά.
(1) Οι οργανώσεις έχουν μια συνεχή ενημέρωση, ενώ υπάρχει σήμερα μια
καλύτερη εικόνα από πλευράς μας της κατάστασης που επικρατεί στην οργάνωση
του εξωτερικού.
(2) Εχει γίνει προσπάθεια για την καλύτερη λειτουργία της αποστολής ομιλητών
σε συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ
(3) Πέραν των επαφών και ταξιδιών που έχει κάνει η Γραμματεία έχουμε
επεξεργαστεί και συγκεκριμένα στοιχεία για την εικόνα της οργάνωσης.
Η εικόνα αυτή παρατίθεται σε παρακάτω εργασία που έχει γίνει από την
επεξεργασία των στοιχείων που διαθέτει ο Τομέας σε σχέση με τον αριθμό των
μελών των οργανώσεων εξωτερικού από το 1974 μέχρι και σήμερα.
(4) Το θέμα του οικονομικού περνά πια στον Τομέα Οικονομικού. Ηδη έχει σταλεί
εγκύκλιος προς τις οργανώσεις. Με την εγκύκλιο αυτή ξεκαθαρίζονται οι
διαδικασίες και υποχρεώσεις όλων με τρόπο που να μην αφήνει κενά και ασάφειες.
Ο ΤΑΕ παραμένει έχοντας ρόλο εποπτείας στα οικονομικά των οργανώσεων του
εξωτερικού, αλλά από κει και πέρα το θέμα αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο
Τομέας του Οικονομικού.
(5) Οι οργανωτικές δυσλειτουργίες που υπήρχαν στην οργάνωση έχουν εντοπισθεί
και σε αρκετές περιπτώ σεις αντιμετωπισθεί με επιτυχία. Ε γιναν αρκετές
συναντήσεις μελών της Γραμματείας του ΤΑΕ με Νομαρχιακές Επιτροπές, και με
μέλη του κινήματος μέσα από προσπάθειά μας πάντα ήταν, σε συνεργασία με τις
οργανώσεις, και σεβόμενοι το γεγονός ότι πρώτα οι ίδιες έχουν λόγο στην επίλυση
τω ν προβλημάτων τους, να γεφυρώσουμε αντιθέσεις ή να διαμορφώσουμε
διαδικασίες που θα τις επίλυαν. Εγιναν σε πολλές περιοχές πανολομέλειες,
νομαρχιακές συνελεύσεις και ολομέλειες τοπικών οργανώσεων παρουσία μελών
της γραμματείας ΤΑΕ.
Ομως εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα, από περιοχή σε περιοχή, που θα πρέπει να
λυθούν μέσα από τον προγραμματισμό δράσης μας για το επόμενο έτος.
Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι σοβαρά, όπως πιο συγκεκριμένα, η πλήρης
απουσία οργάνωσης ΠΑΣΟΚ σε κάποιες χώρες με σημαντικό αριθμό ελλήνων ή
εσωτερικές αντιθέσεις που ακινητοποιούν την λειτουργία της οργάνωσης.
Πιστεύουμε, και ήταν αντικείμενο συζήτησης και στην ολομέλεια του Τομέα, ότι
πολλά από τα προβλήματα αυτά απορρέουν από μια κακή λειτουργία δίκιά μας.
Ως κεντρικά γραφεία, καλλιεργήσαμε κατά περιόδους, την λογική τω ν
εσωκομματικών συσχετισμών δυνάμεως και όχι την απρόσκοπτη, δημοκρατική και
σωστή λειτουργία της οργάνωσης.
Αυτό προκάλεσε μια εσωστρέφεια που αποπροσανατολίζει και σήμερα ακόμα, την
οργάνωση. Ασχολείται σε αρκετές περιπτώσεις με την εσωκομματική εξουσία και
τον κακώς εννοούμενο έλεγχο των μαζικών χώρων και όχι με τα πραγματικά
προβλήματα του ελληνισμού.
Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τέλος σε τέτοιες λογικές. Ε ίναι
καταστρεπτικές πολυτέλειες για ένα κίνημα. Είναι αντίθετες με τις αρχές μας και
εμπόδιο στο να εκπληρώσουμε τις τεράστιες ευθύνες που επωμιζόμαστε απέναντι
στον λαό. Εναν λαό που δοκιμάζεται από μια αντιλαϊκή πολιτική της δεξιάς και
που απειλείται από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, εν μέσω πολλών
προβλημάτων σε γειτονικές χώρες.
Βεβαίως δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί για να λύσουμε τα όποια προβλήματα
προκύψουν ή υπάρχουν στο κίνημά μας. .
Επιμένουμε όμως αυτά να αντιμετωπισθούν με τρόπο που να κατοχυρώνει τις
δημοκρατικές διαδικασίες. Επιμένουμε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα με
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τρόπο που να συμβάλλει στην διαφάνεια και όχι στις παρασκηνιακές αποφάσεις.
Να συμβάλλει στην όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας και του
προοδευτικού ελληνισμού. Να συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο, την γόνιμη
πολιτική αντιπαράθεση και κριτική, και όχι στις στείοες προσωποποιημένες και
απολίτικες αντιθέσεις. Με τον τρόπο αυτό κερδισμένη θα βγει και η οργάνωση και
ο ελληνισμός.

1Γ3Π Α£ατΕΦΐΐκΐρν&<Β τεφρ ΊΓΑΙΕ
Για την καλύτερή μας απόδοση ως τομέας η ολομέλειά μας διαπίστωσε ότι
απαιτείται να λειτουργήσει ο ΤΑΕ, πιο εντατικά και πιο συντονισμένα. Εχουν
παρατηρηθεί δυσλειτουργίες και αδυναμίες σε αρκετούς τομείς παρότι έχει
παραχθεί σημαντικό έργο.
Συζήτησε η Ολομέλεια και τα παρακάτω θέματα που αφορούν τα μέλη του τομέα:
α) οικονομικές ευθύνες μελών
β) βάρδιες μελών
γ) λειτουργία ομάδων δουλειάς
δ) επισκέψεις κλιμακίων σε χώρες για οργανωτική δουλειά σε βάθος
ε) ανάπτυξη του ενημερωτικού μας δελτίου
στ) ανάπτυξη της μηχανοργάνωσης
η) συνέχιση των ενημερωτικών - σεμιναριακών μας συνεδριάσεων
Τα παραπάνω θέματα θα ενταχθούν σε πρόγραμμα δράσης για το επόμενο έτος με
συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια
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Σε σχέση με τους στόχους γ] και δ], δηλαδή, την συνδιαμόρφωση θέσεων για την
νέα πραγματικότητα του μετανάστη ή του ελληνισμού της διασποράς γενικότερα,
καθώς και για τα εθνικά μας θέματα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε
μείνει πίσω.
Από την πλευρά του ο ΤΑΕ έχει οργανώσει σειρά σεμιναρίων στις ολομέλειες με
αντικείμενο: τον ελληνισμό του Πόντου, τον ελληνισμό της Αλβανίας, τον ρόλο της
Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια, ενώ προετοιμάζονται σεμινάρια για την "πολιτική της
ευρωπαϊκής κοινότητας για το μεταναστευτικό ζήτημα", το θέμα "ξένοι μετανάστες
στην Ελλάδα", και "ελληνισμός και παιδεία". Παράλληλα στείλαμε κείμενο
"ερέθισμα" για την διαμόρφωση των νέων θέσεών μας στα μεταναστευτικό από τις
οργανώσεις. Εγινε επίσης πλούσια δουλειά στην Βουλή με ερωτήσεις για τα
μεταναστευτικό θέματα.
Η ανταπόκριση ήταν συνήθως με πρωτοβουλία μεμονομένων οργανώσεων που
έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις στο εξωτερικό για μεταναστευτικά ή για εθνικά
θέματα. Ομως μια συνολική και συγκροτημένη παρουσία μας και στα δύο αυτά
επίπεδα δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα στο μέτρο που θα θέλαμε.
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να καταστούν τα παραπάνω σημεία
προγραμματισμού για το έτος 1992, από τις ΝΕ και ΤΟ και βεβαίως από τον ΤΑΕ.
Καλούμε λοιπόν όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να
συνεργασθούμε, έχοντας υπ'όψη αυτό το πνεύμα που εκφράστηκε στην
τελευταία ολομέλεια του Τομέα, για να γίνει πραγματικά πιο δυνατή
η φωνή του απόδημου ελληνισμού στο κόμμα, στην ελληνική κοινωνία
και στο εξωτερικό το 1992.

Τα
Πιο συγκεκριμένα για το 1992 στόχους έχουμε1:
* Την επίλυση των οργανωτικών εκκρεμοτήτων [ΝΣ, αναδιοργάνωση,
οικονομικές υποχρεώσεις, ξεπέρασμα αντιθέσεων, κλπ.]
* Την διαμόρφωση νέων θέσεων και προσεγγίσεων για την νέα
πρα γμα τικότητα του ελληνισμού της διασποράς
* στην συνεργασία μας με άλλα κινήματα - μ ε τ α γ α σ τ ε ν τ ιχ ά
α γτιρ α τσ ισ τικ ά , και κόμματα

·

για συντονισμό της δράσης μας

* τον εμπλουτισμό της Πολιτικής Ενημέρωσης με πιο εξειδικευμένη
πληροφόρηση για τον μεταναστευτικό χώρο και για άλλα πολιτικά κοινωνικά θέματα. Ηδη ομάδα δουλειάς με συντρόφους δημοσιογράφους
ετοιμάζουν μια σειρά εκδόσεων - φυλλαδίων, ραδιοφωνικών εκπομπών, για τις
οργανώσεις μας και τον απόδημο ελληνισμό ευρύτερα.
* τον συντονισμό της δραστηριότητάς μας με τις πολιτικές εξελίξεις
στον τόπο μας. Η πιθανότητα των επικείμενων εκλογών, η έκβαση της δίκης, η
αντιλαϊκή πολιτική της ΝΔ, είναι μερικά από τα θέματα που θα πρέπει να
απασχολήσουν και τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό.
* την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων στον απόδημο ελληνισμό,
είναι από τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει στο άμεσα
μέλλον

1 Για τους παρακάτω στόχους αναλυτικότερα θα βρείτε στις εισηγήσεις που ακολουθούν
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Α.
Ο πίνακας I δείχνει τη θέση του Τ.Α.Ε. ανάμεσα στις οργανώσεις του
εσωτερικού, αν υποθέσουμε ότι το 5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
του 1990 είναι οργανωμένα μέλη του κινήματος και ανά 30 μέλη αντιστοιχεί μία
ΤΟ.
Πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι αν και οι αριθμοί των μελών που
αντιστοιχούν σε κάθε Ν.Ε. (Επ.Γρ.) του εσωτερικού έχουν ομοιότητα με τα στοιχεία
του Συνεδρίου, σήμερα τα οργανωμένα και ενεργά μέλη του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα
δεν υπερβαίνουν το 1/3, ενώ ο αριθμός των μελών των οργανώσεων του
εξωτερικού είναι ποαγματικόζ και διπλάσιος αυτών που δηλώθηκαν (πήραν
ταυτότητα) στο Συνέδριο. Δηλαδή ενώ στον πίνακα ο Τ.Α.Ε. έχει την 26η θέση και
το 1,67% της συνολικής δύναμης των οργανωμένων μελών του Κινήματος στην
πραγματικότητα σήμερα ο Τ.Α.Ε. έχει άνω του 5% των οργανωμένων και ενεργών
μελών και βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα.
Ο πίνακας II δείχνει τον αριθμό των Τ.Ο. και μελών του εξωτερικού που
έχουν υποβάλει αίτηση μέλους στο διάστημα 1974 - 1991 και τον αριθμό των Τ.Ο.
και μελών που είναι οργανωμένα και ενεργά σήμερα. Θα πρέπει όμως να
παρατηρήσουμε ότι τουλάχιστον το 30% των μελών της περιόδου 1974-1991 έχουν
επιστρέφει στην Ελλάδα και είναι ενταγμένα σε Τ.Ο. του εσωτερικού κυρίως στην
Βόρειο Ελλάδα και Ήπειρο.
Ο πίνακας ΠΙ δείχνει το ποσοστό συμμετοχής κάθε Ν.Ε. ή κράτους στο σύνολο
τω ν οργανώσεων του εξωτερικού στη περίοδο 1974-1991 και το ποσοστό
συμμετοχής σήμερα και μπορούμε να δούμε που και αν χωλαίνει η οργάνωση.
Ο πίνακας IV δείχνει τα χρηματικά ποσά που ο Τομέας Οικονομικού πρέπει
να εισπράτει κάθε μήνα από τις οργανώσεις του εξωτερικού από συνδρομές των
μελών και Τ.Ο. σύμφωνα με την απόφαση της Κ.Ε. και την κάθετη σύνδεσή του με
τους υπεύθυνους των οικονομικώ ν των Ν.Ε. Επίσης σ'αυτόν τον πίνακα
αναφέρεται ενδεικτικά το ποσοστό συμμετοχής των οργανώσεων του εξωτερικού
στον ειδικό λογαριασμό του 20% που έχει αρχικό κεφάλαιο Γ.Μ. 40.000.
Β. Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε γενικά τα εξής:
1. Σαν σύνολο οι οργανώσεις του εξωτερικού σε σχέση με το Συνέδριο βρίσκονται
σ’ανάκαμψη και αυτό οφείλεται κυρίως στη Γερμανία και Βέλγιο χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι και εκεί δεν υπάρχουν επί μέρους αδυναμίες που θα τις δούμε
παρακάτω.
2.
Οι χαρακτηριζόμενες ως "φοιτητικές χώρες" όπω ς Ιταλία, Γαλλία,
Γιουγκοσλαβία κ.λ.π. που στο παρελθόν κάλυπταν το 16% των μελών του
εξωτερικού σήμερα καλύπτουν το 4% δηλαδή πλήρης καθίζηση.
3.
Στις υπερπόντιες χώρες μ'εξαίρεση την περιοχή της Νέας Υόρκης υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα.
Γ. Ειδικά.2
2 Η μελέτη αυτή συνοδεύεται από πίνακες. Επειδή όμως είναι μεγάλος ο όγκος των πινάκων, δεν
τα στείλαμε συνημμένα. Είναι όμως στην διάθεση των μελών μας όταν επισκέπτονται τον Τομέα
για ενημέρωση ή επαλήθευση. Πάντως τα στοιχεία των πινάκων αναφέρονται συνοπτικά και
χρησιμοποιούνται, όπως θα δείτε, στην ίδια την έκθεση που παρατίθεται παραπάνω. Για να είναι
π ιο πλήρης η εικόνα που θα έχετε, πρέπι να επισημάνουμε ότι έχουμε σημαντική άυξηση μελών
τον τελευταίο χρόνο. Αυτή όμως η αύξηση δεν μας έχει φέρει κοντά στα επίπεδα αριθμού και
συμμετοχής μελών που είχαμε προ πολλών ετών. Η κάμψη της οργάνωσής μας αρχίζει μετά την
ανάληψη από το ΠΑΣΟΚ της εξουσίας, και ιδιαίτερα μετά την δεύτερη τετραετία. Είναι βεβαίως
πολλοί οι λόγοι. Δεν επεισέρχεται η μελέτη αυτή στα αίτια αφού αυτό ήταν και είναι αντικείμενο
πολλών εσωκομματικών συζητήσεων

1. Γερμανία.
1.1. Βορράς - Δύση: Σήμερα με 607 ενεργά μέλη και τις 34 Τ.Ο. καλύπτει το
28,61% της συνολικής δύναμης του Τ.Α.Ε. και το 48,10% της Γερμανίας. Στόχος
πρέπει να είναι τα 800 μέλη και η επαναδραστηριοποίηση των οργανώσεων στις
πόλεις : 1) Bergish- Gladbach, 2) Bochum, 3) Bottrop, 4) Bremen/belmenhorst, 5)
Duren, 6) Flensburg, 7) Euskirchen, 8) Gevelsberg, 9) Gottingen, 10) Gütersloh, 11)
Heiligenhaus, 12) Kiel, 13) Lemgo, 14) Monchengladbach, 15) Munster, 16)
Nettetal, 17) Norderstedt, 18) Oberhausen, 19) Olpe, 20) Plettenberg, 21) Siegen,
22) Werdohl, 23) Wesseling, 24) Wilhemshaven και 25) Witten.
Ακόμη με κέντρο το Βερολίνο και Αννόβερο θα ποέπει να γίνει προσπάθεια να
ιδρυθούν οργανώσεις σε πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας κυρίως από
μετανάστες που μετακομίζουν σ ' αυτά τα μέρη.
1.2. Κέντρο: Σήμερα με τα 214 ενεργά μέλη και τις 16 Οργανώσεις καλύπτει το
10,08% της συνολικής δύναμης του Τ.Α.Ε. και το 16,96% της Γερμανίας. Στόχος
ποέπει να είναι τα 350 μέλη και η επαναδραστηριοποίηση των οργανώσεων στις
πόλεις: 1) Aschaffenburg (κυρίως), 2) Erlenbach, 3) Korbach, 4) Lampertheim, 5)
Limburg, 6) Marburg, 7) Saarbrücken και 8) Walldoif.
1.3. Νότος: Σήμερα με τις 29 οργανώσεις και τα 441 ενεργά μέλη καλύπτει το
20,78% της συνολικής δύναμης του Τ.Α.Ε. και το 34,94% της Γερμανίας. Στόχος
πρέπει να είναι τα 800 μέλη αφού στην περιοχή του Νότου ζει ο ίδιος αριθμός
Ελλήνων με τον Βορρά - Δύση, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βάδης όπου είναι η
μοναδική περιοχή της Γερμανίας σε σχέση με το παρελθόν (αφού κάλυπτε το
11,24% του συνόλου και σήμερα καλύπτει το 10,08%. Ενώ η περιοχή της Bayern
κάλυπτε το 8,35% του συνόλου και σήμερα καλύπτει το 10,70%) που παρουσιάζει
μείωση.
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν
οι οργανώσεις στις πόλεις:
1.31. της Bayern: 1) Fuerth (κυρίως), 2) Gerestried, 3) Immerstadt, 4) Lindau, 5)
Schwabach, 6) Schweinfurt και 7) Ulm.
1.32. του Baden-wurtenberg: 1) Bietigheim, 2) Esslingen, 3) Fellbach, 4) Filderstadt,
5) Freiburg, 6) Gemmringheim, 7) Heidelberg, 8) Heilbronn, 9) Karlsruhe, 10)
K om westheim , 11) Langweid-Foret, 12) Leonberg, 13) Ludwigsburg, 14)
Muhlacker, 15) Murrchard, 16) Neckarsulm, 17) Nürtingen,18) Oberderdingen, 19)
Ohringen, 20) Rottenburg, 21) Rottweil, 22) Rutesheim, 23) Schwabish- Gmund, 24)
Schwaigheim, 25) Vaichingen- epz και 26) Weil Der Stadt.
2. Βέλγιο / Λουξεμβούργο : Με τις 6 Οργανώσεις και τα 180 μέλη με ταυτότητες
καλύπτει το 8,48% του συνόλου και εφ’ όσον αυτά τα μέλη παραμείνουν
δραστηριοποιημένα και επανα - δραστηριοποιηθούν οι οργανώσεις του 1)
Beringen, 2) Eisden και 3) Luxemburg ( κυρίω ς ) η κατάσταση θα είναι
ικανοποιητική.
3. Δανία: Λόγω του μικρού αριθμού των Ελλήνων η ύπαρξη Τ.Ο., έστω και με 15
μέλη, και μάλιστα δραστήρια πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική.
4. Ελβετία : Σήμερα λειτουργούν 5 Τ.Ο. με 66 ενεργά μέλη και στόχος θα πρέπει
να είναι τα 120 μέλη και η επαναδραστηριοποίηση των οργανώσεων στις πόλεις: 1)
St. Gallen, 2) Ticino και 3) Wattwill.
5. Κύπρος : Λόνω ειδικών λόγων που σήμερα δεν υπάργουν οι οργανώσεις στην
Κύπρο έπαψαν να λειτουργούν και θα πρέπει με πρωτοβουλία του Τ.Α.Ε. να
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επαναδραστηριοποιηθούν οι Τ.Ο. στις πόλεις όπου υπήρχαν και στο παρελθό,
δηλαδή 1) Λεμεσού, 2) Λευκωσίας, 3) Λάρνακα, 4) Παραλίμνη και 5) Πάφου.
6. Νορβηγία: Σήμερα δεν λειτουργεί η οργάνωση στο Όσλο, αλλά πιστεύω ότι
μπορεί να λειτουργήσει ένας πυρήνας.
7. Ο λλανδία: Παρ' όλο που στην Ολλανδία "υπάρχει" Νομαρχιακή Επιτροπή
σήμερα "λειτουργούν" 4 Τ.Ο. με μόνο 24 μέλη και όπως και οι ίδιοι σκέπτονται,
ίσως να ήταν σκόπιμο να ενταχθούν στη Ν.Ε. Βελγίου / Λουξεμβούργου, αφού
προηγουμένως γίνει προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης μελών και Τ.Ο. κυρίως
στην Utrecht, Rotterdam και Gorinchen.
8. Σουηδία : Στο παρελθόν η Σουηδία κάλυπτε το 10% της συνολικής δύναμης των
οργανωμένων μελών στο εξωτερικό. Σήμερα με τα 162 μέλη καλύπτει μόνο το
7,63% και ακόμη χειρότερα αν δούμε τη διαφορά στις χώρες των εργαζομένων
στην Ευρώπη αφού στο παρελθόν κάλυπτε το 15,36% και σήμερα μόνο το 9,48%. Η
"καθίζηση" αυτή φαίνεται κυρίως στην οργάνωση της Στοκχόλμης όπου στο
παρελθόν είχε το 36,19% των μελών της Σουηδίας και σήμερα μόνο το 4,32% !!!
' Ο πω ς επίσης και στις οργανώσεις που έχουν πάψει να λειτουργούν και αυτές
είναι: 1) Boras, 2) Enkoping, 3) Eskilstuna, 4) Goteborg, 5) Vastervik, 6) Klippan,
7) Kristianstadt, 8) Linköping, 9) Lund, 10) Norrkoping, 11) Norborg-Botkyrka και
12) Trelleborg.
Q i Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι otic "cpounuxéc" vc&oec.
Ό π ω ς έγραψα και στην αρχή η παρουσία του Τ.Α.Ε σ'αυτές τις χώρες είναι
σχεδόν ανύπαρκτη και λύση μπορεί να βρεθεί - όπως πιστεύω - μόνο μέσα από την
ΠΑΣΠ και την Νεολαία. Γι'αυτό αναφέρω μόνο στοιχεία που θα βοηθήσουν για την
επαναδραστηριοποίηση των οργανώσεων σ' αυτές τις χώρες εν' όψει μάλιστα των
φοιτητικών εκλογών:
9. Μεγάλη Βρετανία: Στο παρελθόν λειτουργούσαν Τ.Ο. στις πόλεις: 1) Brighton,
2) Cardiff, 3) Glascow, 4) Manchester, 5) Newcastle και 6) Sunderland. Σήμερα
λειτουργεί μόνο η οργάνωση του Λονδίνου με 21 μέλη.
10) Αυστρία : Στο παρελθόν λειτουργούσαν Τ.Ο. στις πόλεις: 1) Graz, 2) Leoben,
3) Linz και 4) Wien.
11) Βουλγαρία: Στο παρελθόν λειτουργούσε Τ.Ο. στη Σόφια
12) Γαλλία: Στο παρελθόν λειτουργούσαν Τ.Ο. στις πόλεις: 1) Grenoble, 2) Lyon,
3) Marseille, 4) Nancy, 5) Montpellier και 6) Straousburg. Σήμερα λειτουργεί μόνο
η οργάνωση στο Παρίσι με 15 μέλη. Πρέπει να σημειώσω ότι η Γαλλία δεν είναι
καθαρά φοιτητική χωρά και είναι κρίμα που έπαψαν να λειτουργούν οι Τ.Ο. στις
Lyon, Marseille και Straousburg όπου υπάρχει μόνιμα ελληνικό στοιχείο.
13) Γιουγκοσλαβία: Στο παρελθόν λειτουργούσαν Τ.Ο. στις πόλεις: 1) Beograd, 2)
Nis και 3) Skopje.
14) Ιταλία: Από τα στοιχεία των τελευταίων ευρωεκλογών μπορούμε να πούμε ότι
στην Ιταλία σπουδάζουν σήμερα περίπου 2.500 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και όμως
η δύναμη της οργάνωσης είναι μόνο 26 μέλη!!! Στο παρελθόν η Ιταλία κάλυπτε το
7,24% του συνόλου και το 45,80% των "φοιτητικών" χωρών. Οργανώσεις υπήρχαν
σε 27 πόλεις: 1) Ancona, 2) Bari, 3) Bologna, 4) Brescia, 5) Caliari, 6) Comerino, 7)
Catania, 8) Ferrara, 9) Firenze, 10) Genova, 11) Messina, 12) Milano, 13) Modena
(έχει ένα μέλος) 14) Napoli ( έχει 1 μέλος), 15) Ostia (έχει 11 μέλη) 16) Padova, 17)
Palerm o, 18) Parma, 19) Pavia, 20) Perugia (έχει 7 μέλη), 21) Pescara-Chieti, 22)
Piza, 23) Roma (έχει 6 μέλη), 24) Siena, 25) Torino, 26) Trieste και 27) Urbino.

15) Ισπανία: Στο παρελθόν υπήρχε οργάνωση στη Μαδρίτη.
16) Ρουαανία: Λειτουργεί η οργάνωση του Βουκουρεστίου με 18 μέλη και
σταμάτησαν να υπάρχουν οι οργανώσεις στις πόλεις: 1) Clunzapola, 2) Kraiova, 3)
Galati, 4) Iasi, 5) Proesti και 6) Timisoara.
17) Σοβιετική Ένωση: Δεν λειτουργεί η μοναδική οργάνωση που είχαμε στο
Lenigrad (σήμερα Πετρούπολη).
18) Τσεχοσλοβακία: Λειτουργεί η οργάνωση στην Praga με 6 μέλη.
Μ εταναστευτικές νώοες ue μόνιμο Ελληνικό πληθυσαό,
19) Αίγυπτος: Δεν λειτουργεί η οργάνωση στην Αλεξάνδρεια.
20) Αυστραλία: Στο παρελθόν η Αυστραλία κάλυπτε το 8,61% του συνόλου και
σήμερα μόνο 6το 3,53% και έχουν σταματήσει να λειτουργούν όλες οι οργανώσεις
αρμοδιότητας της Ν.Ε. Μελβούρνης και κάλυπταν το 40.11% των μελών της
Αυστραλίας.
21) Βενεζουέλα: Δεν λειτουργεί η οργάνωση που είχαμε στο Caracas.
22) Βραξιλία: Δεν λειτουργεί η οργάνωση που είχαμε στο Sao Paolo όπου ζουν
30.000 Έλληνες και μάλιστα προοδευτικοί.
23) Η.Π.Α.: Χάρη στην οργάνωση της Νέας Υόρκης που έχει 110 μέλη οι HJI.A.
διατηρούν τα ποσοστά τους στο σύνολο παρόλο που δεν λειτουργούν οι οργανώσεις
1) Boston και 2) New-Jersey. Επιτυχία επίσης είναι η ίδρυση οργάνωσης στο
Brooklyn με 22 μέλη. Αντίθετα η περιοχή του Chicago όπου στο παρελθόν
υπήρχαν 3 Τ.Ο. σήμερα μόνο 25 μέλη έχουν ταυτότητες και δεν λειτουργούν οι
οργανώσεις στις πόλεις 1) Las Angeles, 2) San Francisco και 3) Toledo.
24) Κ α να δά ς: Από τις 13 Τ.Ο. που λειτουργούσαν στο παρελθόν, σήμερα
λειτουργούν μόνο 4 :1 ) Hamilton με 5 μέλη, 2) London με 6 μέλη, 3) Toronto με 44
μέλη και 4) Montreal με 33 μέλη. Δεν λειτουργούν οι οργανώσεις 1) Edmondon, 2)
Kitchenair, 3) Oshawa, 4) Vancouver, 5) Windsor, 6) Laval, 7) Ottawa, 8) Quebec
και Wippipeg-Manito που έχει ένα μέλος.
25 ) Νότιος Αφρική: Η οργάνωση στο Johannesburg έχει μείνει μόνο μ' ένα μέλος.
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Οι στόχοι ενός τέτοιου προγράμματος πρέπει να αφορούν τόσο το
καθαρά οργανωτικό επίπεδο, όσο και το επίπεδο πολιτικής δράσης
των οργανώσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας34.
Λ. Στο καθαρά οργανωτικό επίπεδο ποέπει να υπάρξει ιδιαίτερα
έντονη και καλά σχεδιασμένη προσπάθεια για:
α. Την αύξηση του αριθμού των μελών των Τ.Ο.
β. Την επανίδρυση και λειτουργία Τ.Ο. σε περιοχές που
λειτούργησαν στο παρελθόν.
γ. Τη δημιουργία Τ.Ο. σε περιοχές που δεν υπήρχαν ως τώρα. Στο
σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί και η ανάγκη σχεδιασμού
οργανωτικής ανάπτυξης του Κινήματος στις "νέες" περιοχές της
Ο Α Γ . (πρώην Ανατολικής Γερμανίας) όπου σίγουρα θα υπάρξει
σύντομα παρουσία Ελλήνων εργαζομένων, φοιτητών, κλπ.
δ. Την προετοιμασία από τώρα του προγράμματος μετακίνησης
ετεροδημοτών για συμμέτοχη σ' ενδεχόμενες εκλογές.
Πράγματι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να υπάρξει
ενιαία άποψη γύρω από το οργανωτικό σχήμα στην Ο.Δ.Γ. και τη
μορφή του (ή τ ω ν ) καθοδηγητικού οργάνου.
Β. Στο επίπεδο της πολιτικής λειτουργίας γενικότερα θα πρέπει
να προχωρήσει το Κίνημα στην Γερμανία στη διατύπωση των νέων θέσεων μας για
τη μεταναστευτική πολιτική καθώς και στις θέσεις Κυβερνητικού Προγράμματος
για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Γ. Πρέπει ακόμη να τροφοδοτήσουμε τις οργανώσεις με ενημέρωση για τα εθνικά
μας θέματα και να προχωρήσουμε στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τα
θέματα αυτά.
Δ. Πρέπει να αναπτύξει το Κίνημά μας καλύτερες και συστηματικότερες επαφές
με τα Μαζικά Μέσα Ενημεοώσης, ομογενειακά και γερμανικά. Αυτός ο στόχος δεν
έχει σχέση μόνο με την προβολή των κομαμτικών μας θέσεων αλλά και με την
παρουσία του ελληνισμού γενικότερα καθώς και με την συστηματική αντιμετώπιση
του αυξανόμενου ρατσισμού που θα πλήξει και τους έλληνες.
Ε. θ α πρέπει να οργανώνεται και να προετοιμάζεται για την πιθανή λειτουργία
του ΣΑΕ, Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού
ΣΤ. Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν επαφές και διάλογος με άλλες
μεταναστευτικές οργανώσεις, της Ευρώπης, Ιταλών, Ισπανών, κλπ. αλλά και μηευρωπαίων, Κούρδων, Ιρανών, Τούρκων, κλπ. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να
3 Η εισήγηση αυτή είναι πρόταση που βεβαίως αφορά την Γερμανία, αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο, τηρσυμένων των αναλογιών, και για άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτό
επισυνάπτεται στα κείμενα που σας στέλνουμε.
4 Μιλάμε βασικά για την πρώην Δυτική Γερμανία επειδή μέχρι τώρα μόνο εκεί είχαμε
οργανώσεις. Χρειάζεται όμως να αρχίσει και η οργάνωση και στην πρώην Ανατολική Γερμανία

συμβάλλει στην κοινή δράση σε μεταναστευτικά ζητήματα, όπου υπάρχει αυτή η
δυνατότητα. Παράλληλα η συστηματική μας επαφή με τα κόμματα, και ιδιαίτερα
το SPD, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι εκ των ουκ άνευ για να
προωθήσουμε και τα εθνικά μας θέματα, την αλληλεγγύη μεταξύ των μεταναστών
και του γερμανικού λαού και την προώθηση μεταναστευτικών μας θεμάτων
Η. Η νέα πραγματικότητα της Ευρώπης μας οδηγεί στο να χρειάζεται να
οργανώσουμε ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη, που θα μπορούσε να περιλάβει και
οργανώσεις των -υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, για τα μεταναστευτικά
προβλήματα, τις νομοθετικές αλλαγές που συντελούνται στην ΕΟΚ και τα νέα
ρεύματα προσφύγων που δημιουργούν νέες συνθήκες για την Γηραιά Ηπειρο.

θ. Παράλληλα θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον θα μπορέσουμε
να οργανώνουμε σεμινάρια για τα στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ σε πολιτικά και
άλλα ζητήματα ή ακόμα να αναβιώσουμε σε νέα και πιο βιώσιμη μορφή το
Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για μέλη αλλά και γενικότερα για το
μεταναστευτικό κίνημα
Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω συζητούνται, σχεδιάζονται και
αποφασίζονται σε στενή συνεργασία του Τ.Α.Ε. με τις Ν.Ε. στην Ο.Δ.Γ.
Για την πραγματοποίηση αυτού του σγεδιασμού ποοτείνουιιε:
1. Τη συνάντηση του Τ.Α.Ε. με το συντονιστικό των Ν.Ε. στην ΟΛ.Γ.
2. Τη διεξαγωγή Νομαρχιακών Συνελεύσεων σε Βορρά, Κέντρο, Νότο με συμμετοχή
και του Τ.Α.Ε. για τη συζήτηση των μεταναστευτικών θεμάτων και των θέσεων
κυβερνητικής πολιτικής.
3. Την επίσκεψη (2μελών) κλιμακίων από μέλη του Τ.Α.Ε. στις Τ.Ο. με στόχο τη
βοήθεια για την επίτευξη των υπό α,β,γ,δ οργανωτικών στόχων.
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Είναι πιθανό να προιοθείται για υπογραφή Π.Δ. για το ΣΑΕ απο το
Υπουργείο Πολιτισμού, με βάση Σχεδίου που κατάρτησε η Γ.Γ.Α.Ε. και
βασίσθηκε στον Ν. 1867/89, αρθ.17.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει και μέσω της Βουλής να ενημερωθεί για την τύχη του
ΣΑΕ που είναι τελικά και έργο του, παρότι ψηφίσθηκε επί "οικουμενικής".
Στα 11 άρθρα του το Π.Δ. που έχει τίτλο : "Συγκρότηση και λειτουργία
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" καθορίζονται η έδρα,
ο σκοπός, η διαδικασία σύγκλισης και εκπροσώπηση του ΣΑΕ.
Αναλυτικότερα, το σχέδιο Π.Δ. αναφέρει ότι το ΣΑΕ, με έδρα την
Αθήνα, συγκαλείται με απόφαση του Γ.Γ.Απόδημου Ελληνισμού, μια φορά
κάθε χρόνο, εκλέγει Πρόεδρο, Α, Β αντιπρόεδρο που η θητεία τους είναι
διετής.
Εργο και σκοπός του ΣΑΕ είναι να "εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Γ.Γ.
Α πόδημου Ε λληνισμού καθώς και γενικότερα στην εκάστοτε Ελληνική
Κυβέρνηση για θέματα αποδημίας - παλιννόστησης ". Για το σκοπό αυτό
"εκφράζει γνώμη προς τον Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού πάνω σε αποφάσεις,
νόμους, ψηφίσματα και συμβάσεις που αφορούν τον απόδημο Ελληνισμό
καθώς και τη μεταναστεντική πολιτική των χωρών υποδοχής".
Στο αρθρ. 2 καταγράφεται η σύνθεση του ΣΑΕ που αποτελείται από
εκπροσώπους (εκλεγμένους):
1) Των τριτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων Οργανώσεων των Ελληνικών
Κοινοτήτων του εξωτερικού,
2) Των Αρχιεπισκοπικών Κληρικολαικών Συνελεύσεων των Κοινοτήτων,
3) Των Οργανώσεων με "στρατηγική σημασία"π.χ. Ελληνικά Πολιτιστικά
Κέντρα, ομάδες πίεσης, επιστημονικές οργανώσεις, ομοσπονδίες
Εθνικοτοπικών Συλλόγων, ομοσπονδίες επιχειρηματιών.
Στο Κεντρικό ΣΑΕ, γιατί θεσμοθετείται και Περιφερειακά ΣΑΕ (ΣΑΕ
Ευρώπης, ΣΑΕ Αμερικής, ΣΑΕ Ωκεανίας, ΣΑΕ Ασίας και Αφρικής)
εκπροσωπούνται ανά χώρα και αναφέρει το άρθρο 3 ότι "ο αριθμός των
εκπροσώπων κάθε χώρας οεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 ".
Ετσι κάθε χώρα με Έλληνες εως 150.000 εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο,
μέχρι 300.000 Έλληνες δύο (2) εκπροσώπους, μέχρι 800.000 Έλληνες τρεις (3)
και μέχρι 1.300.000 Έλληνες τέσσερις (4) εκπροσώπους.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε χώρες υποδοχής με 10.000 Έλληνες και
πάνω που οεν έχουν ομοσπονδία να εκπροσωπηθεί με Κοινότητα που έχει
έντονη δραστηριότητα.
Τις Οργανώσεις με "στρατηγική σημασία" τις ορίζει ο Γ.Γ. Απόδημου
μετά από γνώμη του Προέδρου του ΣΑΕ.
Το σχέδιο ΣΑΕ προβλέπει επίσης και παρατηρητές κατά τις συνεδριάσεις
με υπηρεσίες, φορείς Τραπεζών, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΚΕΔΚΕ, Συλλόγους
επαναπατρισθέντων, κ.λ.π.
Τα περιφερειακά ΣΑΕ (ανά Ήπειρο, όπως αναφέραμε) συνεδριάζουν
μόνο έκτακτα, όταν προκύψουν σοβαροί λόγοι σχετικά με εθνικά θέματα.

^ Το πλήρες κείμενο για την συγκρότηση του ΣΑΕ μπορείτε να το ζητήσετε από τον Τομέα, με την
επιφύλαξη ότι δεν έχουμε το τελικό σχέδιο, που πιθανώς να το αλλάξει η Κυβέρνηση.
Παραθέτουμε όμως στο σημείωμα αυτό τις βασικές αρχές που πιστεύουμε ότι δύσκολα θα
αλλάξουν

Το άρθρο 8 αναφέρεται στις Συνεδριάσεις του ΣΑΕ, όπου
παρευρίσχονται ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, ο
Γ.Γ. .Απόδημου Ελληνισμού, εκπρόσωποι, παρατηρητές.
Γιά τα θέματα Η.Δ. μπορεί να συσταθούν πριν ή κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης ομάδες εργασίας ανά θέμα ή ανά περιφέρεια και οι αποφάσεις
του ΣΑΕ είναι έγκυρες εφ' όσον ψηφίσθούν από την πλειοψηφία των
παρόνπων.
Τέλος οι δαπάνες των συνεδριάσεων του ΣΑΕ προβλέπεται να βαρύνουν
την Γ.Γ.Α.

οοοοοοοοοοο
Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε τους συντρόφους μας στο
εξωτερικό να συμμετέχουν ενεργά στις οργανώσεις από τις
οποίες θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι του ΣΑΕ [Ομοσπονδίες,
Ελλ. Κοινότητες, Εθνικοτοπικοί] στην περίπτωση που η
κυβέρνηση προχωρήσει στην εφαρμογή και λειτουργία του.
Το ΣΑΕ αποτελεί αναμφισβήτητα έργο-δημιουργία του
ΠΑΣΟΚ. Η ιδέα, οι συζητήσεις μεταξύ των μεταναστών στο
εξωτερικό, οι τελικές προτάσεις έγιναν από το προοδευτικό
μεταναστευτικό κίνημα, τόσο πρίν, αλλά και κατά τη διάρκεια
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Ο ΣΑΕ αποτελεί ένα κορυφαίο θεσμό του οργανωμένου
αποδημικού στοιχείου, και οφείλουμε να στηρίξουμε αυτόν τον
θεσμό, δημιούργημά μας για να εκλέξουμε όσο το δυνατόν, πιο
ικανούς εκπροσώπους._____________________________________
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Εισαγωγή
Το ΠΑΣΟΚ, υιοθετώντας στην πράξη την αρχή ότι ο Απόδημος Ελληνισμός
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Έθνους και θεωρώντας ότι ο
Ελληνισμός της διασποράς είναι
-Εθνικό Κεφάλαο.
-Αύναμη οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
-Ξεχωριστή συλλογική οντότητα με σύνθετα προβλήματα και ποικιλία
από ιδιαιτερότητες
προσπάθησε, κατά το διάστημα που είχε τις ευθύνες διακυβέρνησης
της πατρίδας μας, να αναπτύξει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία αμφίδρομης
σχέσης με την μητροπολιτική Ελλάδα καθώς και για την επίλυση των χρονιζοντων
προβλημάτων των αποδήμων. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δεσμών με το εθνικό κέντρο, της διατήρησης της
Ελληνικότητας και της πολιτιστικής τους ταυτότητας, της βελτίωσης των συνθηκών
μόρφωσης της νέας γενιάς, της τακτικής ενημέρωσης για τα εθνικά μας θέματα,
αλλά και γενικώτερα για τις εξελίξεις στην πατρίδα μας.
Για όσους η παλιννόστηση αποτελεί στόχο, η προσπάθεια της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ κινήθηκε στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών
για μια ομαλή (επαν) ένταξή τους στην ελληνική κοινωνική και οικονομική ζωή.
Το έργο του ΠΑΣΟΚ υπήρξε σημαντικό και ιδιαίτερα πολύτιμο για τον Απόδημο
Ελληνισμό, χωρίς να αποφευχθούν βέβαια αδυναμίες και καθυστερήσεις. Δεν είναι
ωστόσο στις προθέσεις μας να προβούμε εδώ σε αναλυτικό απολογισμό του έργου
για τον Απόδημο Ελληνισμό, πολύ πεπισσότερο επιθυμούμε να διαγράφου
με το πλαίσιο των ποοτάσεων μας, της πολιτικής μας για τους απόδημους με την
φιλοξενία ν' αποτελεσουν αντικείμενο διαλόγου στα πλαίσια του Κινήματος. Ο
διάλογος αυτός θα πρέπει να συνεχισθεί όχι μόνο στο Κίνημα αλλά και ευρύτερα,
ώστε να προσεγγίζονται τα προβλήματα από όσο γίνεται περισσότερες προοπτικές.
Νέες θέσεις χρειάζονται γιατί ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και όπως είναι φυσικό οι
διάφορες αλλαγές επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την θέση των μεταναστών στις
χώρες υποδοχής, μπορεί να έχουν όμως επιδράσεις και στην διατήρηση της
ταυτότητας και των δεσμών με το Εθνικό Κέντρο.
Νέες θέσεις χρειάζονται όμως και επειδή η πορεία εφαρμογής του προγράμματος
μας μετά το 1981 έδειξε ότι απαιτούνται συμπληρω
ματικές, ενισχυτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις.
Α)
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Η ανάγκη συνεχούς επαφής και αμφίδρομης πληροφόρησης, ώστε να υπάρχει
διαρκής ενημέρωση του Ελληνισμού της διασποράς, είναι περισσότερο επιτακτική
από οποτεδήποτε άλλοτε.
Τα προγράμματα ενημέρωσης-πληροφόρησης που εφαρμόσθηκαν για τους
απόδημους έλληνες μετά το 1981 πρέπει να εκσυγχρο6 Σχέδιο Συζήτησης για να θέσει μερικά ερωτηματικά τα οποία θέλουμε να απαντήσουν οι
οργανώσεις μας

- Προγράμματα ενημέρωσης των αποδήμων στις χώρες υποδοχής
- Προγράμματα ενημέρωσης - φιλοξενίας αποδήμων και ιδιαίτερα νέων, στην
Ελλάδα.
Για τον σκοπό της ενημέρωσης των αποδήμων χρειάζεται πέρα από τα μέχρι τώρα
εφαρμοσθέντα προγράμματα κυρίως η στήριξη -αξιοποίηση ομονενειακών μέσων επικοινωνίας καθώς και η αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών για την επικοινωνία με τους απόδημούς (ειδικέζ
ραδιοφωνικές εκπομπές καθακ και καθημερινά τηλεοπτικά - δορυφορικά προγράμματα, τράπεζες πληροφοριών σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών) από
το Εθνικό Κέντρο.
®)
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Η εκπαίδευση και η πολιτική ανάπτυξη των παιδιών των Ελλήνων του
εξωτερικού πρέπει να στοχεύει στην Εθνική τους ταυτότητα και την παροχή
προσόντων που θα τα βοηθήσουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν στις χώρες
υποδοχής ή στην Ελλάδα, αν αποφασίσουν να επιστρέφουν. Για την
πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαιτούνται κατάλληλα προγράμματα και
βιβλία (για την ελληνόφωνη διδασκαλία) προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες
των χωρών υποδοχής, που θα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
δυνατότητες που παρέχουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Απαιτούνται επίσης
κατάλληλα προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί που θα γνωρίζουν τη γλώσσα
και τον πολιτισμό της χώρας όπου ζουν οι μαθητές τους. Απαιτείται τέλος και η
ένταξή της εκπαιδευτικής αυτής προσπάθειας στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού συστήματος της νώοας υποδονικ ώστε να αποφεύγεται η
περιθωριοποίηση των παιδιών σε περίπτωση που θα συνεχίσουν να ζουν και να
επιδιώκουν την εξέλιξή τους στις χώρες αυτές.
- Η δηιαουργία πολιτιστικώ ν Κέντρων και η λειτουργία Ελληνικού
Μορφωτικού Ιδρύματος, στην ευθύνη λειτουργίας των οποίων θα συμμετέχουν
οι οργανώσεις των μεταναστών, σε όλα τα Κέντρα όπου βρίσκεται συγκεντρωμένος
μεγάλος αριθμός μεταναστών και η ανάπτυξη δικτύου παραρτημάτων τους θα
συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια και διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του
Ελληνικού πολιτισμού.
- Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχολικών προβλημάτων των παιδιών
των παλιννοστούντων μεταναστών και των νεοπροσφύγων (Ποντίων,
Βορειοηπειρωτών) είναι αναγκαίες αλλαγές της Ελληνικής Εκπαίδευσης στην
κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για
ομαλή ένταξη των παλιννοστούντων παιδιών στο ελληνικό σχολείο και τον
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, διατηρώντας παράλληλα το γλωσσικό και
πολιτισμικό κεφάλαιο που φέρου μαζί τους.
- Η ύηίφιση του Νόιιου Πλαίσιου για την Παιδεία και την Εκπαίδευση των
Ελληνοπαίδων Εξωτερικού που είχαμε ετοιμάσει ως Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει
τον βασικό μοχλό για την επίτευξη των παραπόνων στόχων.
- Το ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων τ ο υ
εξωτερικού με την διπλή επιδίωξη να εξασφαλίσει την μετάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας της μεταναστευτικής και
ομογενειακής νεολαίας και ταυτόχρονα να τους εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες
γνωστικές προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην ζωή
των χωρών υποδοχής. Πιστεύοντας, όμως, ότι ο Ελληνισμός αποτελεί όχι μόνο
ιστορική μοίρα του Εθνους μας αλλά και δύναμη της οποίας η συμβολή στο μέλλον
πρέπει να γίνει ακόμα πιο αποφασιστική προτείνει την δημιουργία του

Π α νεπ ισ τημ ίου του Ελληνισμού. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι
αφενός μεν να αποκτήσει ο Ελληνισμός μια έγκυρη έκφραση ως πνευματική και
πολιτιστική δύναμη, αφετέρου να εξασφαλίσει την διατηρηση της γλώσσας, την
εμβάθυνση της μελέτης της Ιστορίας του, την συγκέντρωση των επιστημονικών του
κ α ι πνευμ α τικώ ν δυνάμεων και προσω πικοτήτω ν, την ανάδειξη και
μεταλαμπάδευση των επιτευγμάτων του στις νεώτερες γενιές και στον κόσμο
ολόκληρο.
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Στις μεταναστευτικές οργανώσεις, αποτέλεσμα της αυτοοργάνωσης των
Απόδημων Ελλήνων, οφείλεται εν πολλοίς η διατήρηση της ταυτότητας του τόσο
δυναμικού Ελληνισμού στο εξωτερικό. Η στήριξη και ενίστυση των
μεταναστευτικών οργανώσεων αποτελεί άμεση προτεραιότητα του προγράμματός
μας. Στόχος η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μεταναστευτικού Κινήματος που
θα μπορεί να επηρεάζει ουσιαστικά - θετικά - αποφάσεις που αφορούν την
οικονομική κοινωνική και πολιτιστική θέση των αποδήμων στις χώρες υποδοχής,
και θα προωθεί την εθνική μας πολιτική στην κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιείται.
Προς τον σκοπό αυτό, πέραν των άλλων μορφών στήριξης και ενίσχυσης οι
μεταναστευτικές οργανώσεις αναγνωρίζονται ουσιαστικά ακ εκπρόσωποι του
απόδημου Ελληνισμού και διασφαλίζεται η συιιιιετογή τους στην διαμόρφωση
των αποφάσεων που αφορούν τους απόδημους. Διασφαλίζεται η ουσιαστική
λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και
κατοχυρώνεται αναβαθμισμένος ο ρόλος του.
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Για την αξιοποίηση, προς όφελος της αναπτυξιακής πορείας του Εθνικού Κέντρου,
του οικονομικού και επιστημονικού δυναμικού θεσπίζονται ειδικά κίνητρα, απλές
και διαφανείς διαδικασίες και δημιουργούνται ειδικέζ Υπηρεσίες με
αποκλειστική αρμοδιότητα την προώθηση γω οκ γραφειοκρατικές
γρονοτριβές των διαδικασιών που αφορούν επενδύσεις αποδήμων και
αξιοποίηση στην Ελλάδα αποδήμων επιστημόνων.
Ε)
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Στο βασικό ερώτημα αν ενθαρρύνεται ή αποθαρρύνεται η αποδημία/ παλιννόστηση
πιστεύουμε - έχοντας στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο - ότι η επιλογή
για αποδημία / παλιννόστηση γίνεται από τον ίδιο.
Ωστόσο η οικονομική - αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται επηρεάζει αυτήν
την επιλογή και αυτό γίνεται φανερό ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κατά το
οποίο, λόγω της από την Κυβέρνηση της Ν Α ακολουθούμενης οικονομικής
πολιτικής, παρατηρείται ένα νέο ρεύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα ιδίως προς
τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Εμείς πιστεύουμε ότι λόγοι εθνικοί, δημογραφικοί, αναπτυξιακοί επιβάλλουν την
κινητοποίηση όλων των ανθρωπίνων πόρων της πατρίδας μας.
Η πολιτική παλιννόστησης που ακολουθήθηκε τα χρόνια διακυβέρνησης από το
ΠΑΣΟΚ στόχευε στην διευκόλυνση της ομαλής και παραγωγικής επανένταξης τους
στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Ελλάδας.
Οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι. Για την επίτευξη τους ωστόσο απαιτείται,
πέραν των γνωστων εφαρμοσμένων μέτρων (όπως φοροαπαλλαγές, επιδόματα,
επιδοτήσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.), περισσότερο ουσιαστική

βοήθεια στους επιθυμοι/πες να παλιννοστήσονν. Η βοήθεια αυτή δεν είναι
κατ'ανάγκη οικονομικού χαρακτήρα, αλλά πρέπει να κινείται αφ' ενός στο επίπεδο
μιας συστηματικής και σε βάθος ενημέρωσης ή χαι εκπαίδευσής τους
πριν την επιστροφή, και αφετέρου στο επίπεδο εξασφάλισης "δομών υποδοχής”
που θα διευκολύνουν τόσο την οικονομική επανένταξη των παλιννοστούντων όσο
και την γρήγορη και ομαλή κοινωνική επανενσωμάτωσή τους, πχ. την γενίκευση
των τάξεων για αποδήμους στα σχολεία μας.
Προς τον σκοπό αυτό δημιουργούνται ειδικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα ιιενάλα αστικά Κέντρα καθώς και στις πεοιονές που
παρουσιάζουν ιιενάλα ποσοστά παλιννόστησης.

Τέλος ως απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή και ταχεία εφαρμογή στην πράξη
του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τον Απόδημο Ελληνισμό θεωρούμε αναγκαία
την αναδιοργάνω ση και ουσιαστική αναβάθμιση της Γ.Γ.Α.Ε. που σε
συνεργασία με τις Οργανώσεις των Αποδήμων και θεσμοθετημένα όργανα (ΣΑΕ,
κλπ) θα διαμορφώνει και θα εφαρμόζει την Κυβερνητική Πολιτική για τη
Μετανάστευση και Παλιννόστηση.
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Προτάσεις εθνικής σημασίας είναι όλα τα προβλήματα που αφορούν το ελληνικό
έθνος και την Ελλάδα π.χ. λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών - δημόσια
διοίκηση - οικονομική κατάσταση - οικονομική ανάπτυξη - κοινωνική πολιτική
και ασφαλιστικό - προστασία περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής - πολιτιστική
παράδοση και ανάπτυξη κ.λ.π.
Εξ αιτίας όμως των τουρκικών απειλών κατά της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας μας, τα πρωταρχικής σημασίας θέματα είναι
1. Προστασία της εδαφικής ακεραιότητας
2. Κατοχύρωση και προώθηση της εθνικής ανεξαρτησίας.
3. Αντιμετώπιση των μειονοτικών προβλημάτων.
4. Κύπρος κλ.π.
Η κρισιμότητα των εθνικών μας θεμάτων επιβάλλει πανεθνική εγρήγορση.
Ελληνικό κράτος και ελληνικό έθνος πρέπει να δώσουν στον αγώνα της εθνικής
προστασίας ό,τι καλύτερο έχουν. Για τον αγώνα αυτό είναι μεγάλες οι δυνάμεις
των Απόδημων Ελλήνων. Πρέπει να αξιοποιηθούν με την καλύτερη δυνατή
εθνική ενότητα, έστω και εάν η σημερινή πολιτική ζωή έχει εξ’ αιτίας της
κυβερνητικής πολιτικής οξυνθεί και δημιουργούνται νέοι διχασμοί.
Π ροτάσεις για κινητοποίηση και δράση
Πρωταρχική είναι η ενημέρωση των αποδήμων. Η γνώση των θεμάτων θα
τονώσει το ενδιαφέρον και το πατριωτικό φρόνημα.Για τον σκοπό αυτό :
1. Θα γραφεί σύντομα και σε συνεργασία με τις Διεθνείς Σχέσεις ένα συνοπτικό
κείμενο για χρήση των κομματικών οργανώσειων και φίλων του ΠΑΣΟΚ που θα
περιγράφει πως έχει η κατάσταση και ποιές κατά περίπτωση είναι οι θέσεις του
ΠΑΣΟΚ για τα μεγάλα αυτά θέματα.
2. Κείμενο απευθυνόμενο σε όλους τους Ελληνες του εξωτερικού για να
χρησιμοποιηθεί για τις Ελληνικές Κοινότητες, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και κάθε άλλο
φορέα.
3. Στους διακεκριμένους Ελληνες του εξωτερικού, πανεπιστημιακούς,
καλλιτέχνες, οικονομικούς παράγοντες, βουλευτές ελληνικής καταγωγής σε ξένα
κοινοβούλια, ορθόδοξους μητροπολίτες, θα σταλεί επιστολή και θα τους καλούμε
να βοηθήσουν στην ενημέρωση της διεθνούς γνώμης για τα εθνικά μας θέματα.
Την επιστολή θα την απευθύνει το ΠΑΣΟΚ.
4. Οι Γραμματείς των Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ, αφού πρωτύτερα συζητήσουν το θέμα
στην ολομέλεια της Ν.Ε., θα έλθουν σε προσωπική επαφή με τους Γραμματείς των
οργανώσεων των άλλων κομμάτων και θα τους δώσουν γραπτή πρόταση
συνεργασίας για από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων προς ενημέρωση για τα
εθνικά θέματα. Ανάλογη επαφή θα κάνει και η ΠΑΣΠ προς τις φοιτητικές
παρατάξεις των άλλων κομμάτων που υπάρχουν στο εξωτερικό.

7 Η παρακάτω πρόταση έγινε από τη Ομάδα δουλειάς του Τομέα για τα Εθνικά Θέματα.
Υπεύθυνος του οποίου είναι ο Σπύρος Καλούδης. θεωρήθηκαν θετικές οι προτάσεις και η
Γραμματεία τις στέλνει στις οργανώσεις για επεξεργασία και αντιπροτάσεις. Περιμένουμε τις
απαντήσεις σας σύντομα για το τόσο μεγάλο αυτό θέμα.

Ιδιαίτερη προσοχή : Η πρόταση θα τονίζει οτι το ΠΑΣΟΚ έχει την δική του θέση,
αλλά πιστεύει οτι μπορεί να συμφωνηθεί μια ενιαία φόρμουλα για την ενιαία
έκφραση με πλήρη επιφύλαξη για τις κομματικές διαφορές.
Εάν με τα άλλα κόμματα - δηλαδή τις οργανώσεις τους στο εξωτερικό συμψωνηθεί κοινή δράση, τότε οι Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ κάθε χώρας θα προτείνουν στις
Ν.Ε. των άλλων κομμάτων θα απευθυνθούν σε διακεκριμένους Ελληνες αυτής
ώστε να δημιουργηθεί μια επιτροπή εθνικής διαφώτισης, ανα χώρα εφ' όσον δεν
υπάρχει κάτι παρόμοιο ήδη.
5. Η επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη της προβολής των εθνικών μας θεμάτων,
χωρίς να αποκλείεται και η για τον σκοπό αυτό δραστηριοποίηση των κομμάτων.
6. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ θα γραφούν στις οργανώσεις των ιδεολογικά και
πολιτικά συγγενών κομμάτων και με κάθε τρόπο θα προωθούν σε αυτά τις
εθνικές μας θέσεις. Επίσης οι οργανώσεις των ελληνικών κομμάτων, έγγραφα θα
ενημερώσουν τις τοπικές οργανώσεις των συγγενών τους κομμάτων, π.χ. η Ν.Ε.
Ν.Γερμανίας την αντίστοιχη οργάνωση του SPD και η Ν.Ε. της Ν.Δ. την
αντίστοιχη οργάνωση των Χριστιανοδημοκρατών.
7. Το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα Ελληνικά κόμματα, οι ελληνικές κοινότητες, η
επιτροπή εθνικής διαφώτισης, αν γίνει θα αναπτύξουν σχέσεις με κοινότητες,
κόμματα και επιτροπές άλλων λαών, εφ' όσον βέβαια υπάρχουν στην αντίστοιχη
χώρα π.χ. με Ιταλούς, με Σέρβους, Βούλγαρους κ.λ,π.
8. Να αξιοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
9. Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί στους αντίστοιχους
κομματικούς τομείς των ευρωπαϊκών κομμάτων με ενημερωτικό κείμενο και θα
ζητήσει συνεργασία και βοήθεια.
10. Επειδή σπουδαίο ρόλο πρέπει και μπορεί να παίξει η εκκλησία, θα οριστεί
μια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα ενημερωθεί για τις διεθνείς σχέσεις της
Ελληνικής εκκλησίας και θα ζητήσει την συνεργασία της. Σε μια εποχή που ο
θρησκευτικός ή καλύτερα θρησκοληπτικός Ιμπεριαλισμός του Ισλάμ, εμφανίζεται
τόσο απειλητικός, η ελληνική εκκλησία έχει την ευθύνη της πνευματικής
προστασίας της Ορθοδοξίας.
Στην επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για την συνεργασία με την εκκλησία προτάθηκαν οι:
1. Στέλιος Παπαθεμελής
2. Βασίλης Παπαδόπουλος
3. Γιώργος Παπανδρέου
11. Είναι ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα δραστηριότητας στις χώρες που οι
ανθελληνικές κινήσεις έχουν αναπτύξει ανθελληνική προπαγάνδα για το θέμα
των Σκοπιών ή όπου έχει έντονα κάνει την παρουσία της η Τουρκία:
Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία
Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν το θέμα. Τις θέτουμε υπ' όψιν σας για βάση
συζήτησης.

